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Forgó tetejű generátor – használati útmutató 

 

Szülők figyelmébe: Kérjük olvassa végig a használati  

útmutatót mielőtt gyermeke kezébe adná a játékot. 

A) Biztonsági előírások 

1. Mielőtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót. 

2. A játékhoz felnőtt felügyelete szükséges. 

3. A játék 8 éven felüli gyermekek részére készült. 

4. A csomag és a késztermék apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat. Kérjük, ne adja a játékot 3 

évnél fiatalabb gyermeknek. 

5. A fém alkatrészek szélei élesek lehetnek, a csatlakozások készítéséhez felnőtt segítsége javasolt. 

6. Ha úgy gondolod, hogy a tekercs zománcozott vezetéke eltörött, akkor lapozz az E fejezethez: Probléma megoldás. A 

javításhoz felnőtt segítsége és szerszámok szükségesek. 

B) A doboz tartalma 

1 világítótorony LED lámpával és vezetékekkel, 1 forgó tető beépített mágnesekkel, egy forgó tengely, 1 műanyag dob, 

rajta zománcozott vezetéktekercs, 1 alaplap, 2 végelzáró, 1 forgórész tető mindkét oldalán nyomtatott képpel, csavarok, 

részletes leírás, érdekességek. Szükséged lesz még egy kereszthornyos csavarhúzóra, melyet a csomag nem tartalmaz. 

 

világítótorony LED lámpával és vezetékekkel  tető beépített mágnesekkel 

 

 alaplap   forgó tengely  forgórész tető mindkét oldalán nyomtatott képpel  

 

 2 végelzáró  csavarok   műanyag dob, rajta zománcozott vezetéktekercs 

 

C) Összeszerelés – Az alábbi leírás és a képek alapján állítsd össze a forgó tetejű generátort. 

1. A műanyag dobot tedd az alaplap belsejébe. A dobot az alaplapon lévő lyukba tedd, a két oszlop közé, majd csavarral 

rögzítsd. 

2. Kösd össze a tekercs vezetékeit a világítótorony vezetékeivel. Vedd le a kék matricát a műanyag dobról (ne szedd le az 

átlátszó ragasztószalagot a dobról, mert így letekeredne a vezeték). A tekercsen lévő vezetéket átlátszó zománcréteg 

fedi. A vezeték végén, körülbelül 3 cm hosszan szedd le ezt a védőréteget a vezetékről. A tekercs megtisztított 

vezetékét csúsztasd az alaplap alján lévő lyukba, ügyelj rá, hogy a vezeték érintkezzen a fémcsatlakozóval. A 

világítótoronyból érkező egyik vezetéket dugd ugyanebbe a lyukba. Egy végelzáróval rögzítsd a vezetékeket.  

3. A tekercs másik vezetékét, illetve a világítótorony másik vezetékét 

dugd a másik csatlakozóba, ezeket is rögzítsd végelzáróval. 

4. Helyezd a tetőre a nyomott mintás tetőt (csak dekorációs céllal). A 

tengelyt nyomd a tető közepébe. A tengelynek és a mágneseknek 

ugyanazon az oldalon kell lenniük. Gratulálunk, a forgó tetejű generátor 

elkészült. 

 

  



E) Probléma megoldás 

Ha nem világít a LED, amikor a tárcsa forog: 

- Szemből figyeld meg a LED-et. Előfordulhat, hogy oldalról nem látszik a LED fénye. 

- Ellenőrizd, hogy forog-e a tető az alaplap közepén. 

- Próbáld meg gyorsabban forgatni a tetőt, Ha a tető lassan forog, nem termel elegendő áramot a LED 

bekapcsolásához. 

- Ellenőrizd, hogy a vezetékek végei elérik-e az érintkezőt, ha nem, akkor az áramkör megszakad, így a LED nem 

világít. 

- Ellenőrizd, hogy a zománcozott vezetékek lecsupaszított részei nem érnek-e össze, mert ez rövidzárlatot 

okozna. 

A tekercs vezetéke eltörött: 

A tekercsben átlátszó zománccal bevont áramvezető vezeték van. A zománc nem vezeti az áramot, így nem engedi, hogy a 

feltekert vezetékben az áram a rétegek között áramolhasson. A tekercs végén a vezeték utolsó 2 centiméteréről a 

gyárban leszedtük a zománcot. Ha a vezeték eltörne, kérd felnőtt segítségét, hogy egy éles szerszámmal tisztítsa meg a 

vezeték további 2 centiméterét. 

 

E) Hogyan működik? 

A forgó tetejű generátor egy elektromágneses indukciónak nevezett elv alapján működik. Hidd el, nem is olyan bonyolult, 

mint ahogy hangzik! Az „elektromágnes” szóból gondolhatjuk, hogy az valami, ami kapcsolatban van az elektromossággal és 

a mágnesességgel. Ha egy vezetéket mágneses mezőbe (mágnes közelébe) teszel, majd kiveszed onnan, akkor a 

vezetékben elektromos áram „indukálódik”. A forgó tetejű generátor tetejében mágnesek vannak, a dobon pedig vezeték. 

A tető forog, tehát a mágnesek a vezeték közelébe kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a vezeték mágneses mezőbe lép be 

majd ki, így benne áram indukálódik. Az áram eljut a LED-ig, és felkapcsolja. A dobon lévő tekercsben hosszabb vezeték 

van, mint egy szál vezetékben, ezért a tekercsben erősebb áram indukálódhat. A forgó tetejű generátor kis feszültségű 

áramot termel (kb. 1,5 V). Így is, bizonyítja, hogy áramot környezetkímélő zöld módszerrel is elő lehet állítani, 

egyszerűen úgy, hogy kezeddel forgatod a tetőt. Ismersz más módszereket is elektromos áram előállítására üzemanyagok 

elégetése nélkül? 

 

G) Érdekességek 

Faraday felfedezése – Az elektromágneses indukciót a híres brit tudós Michael Faraday (1791-1867) fedezte fel. Ez volt 

minden idők egyik legfontosabb tudományos felfedezése. Faraday építette az első elektromos áram termelésére alkalmas 

dinamót, és egy egyszerű elektromotort. 

Elektromos generátorok – Minden elektromos generátor az elektromos indukció elvét használja, csakúgy, mint a forgó 

tetejű generátor. A forgó mozgást alakítják elektromos árammá. A dinamó egyenáramot (angol neve DIRECT CURRENT, 

rövidítése DC), a váltóáramú generátor pedig váltóáramot (angol neve ALTERNATING CURRENT, rövidítése AC) termel. 

Az egyszerű dinamóban a tekercs két mágnes között helyezkedik el. Amikor a tekercs forog, az áram átfolyik rajta.  

Erőmű generátorok – Az erőművek hatalmas generátoraik segítségével elektromos áramot állítanak elő, amit otthon, a 

munkában és az iskolában használunk. 

Megújuló generátorok – A legtöbb erőműben fosszilis üzemanyagok elégetésével hajtják a generátorokat, ennek 

következtében üvegházhatást növelő gázok kerülnek a levegőbe, ami hozzájárul a klímaváltozáshoz. A megújuló 

energiaforrások, mint például a szélturbinák és a vízerőművek nem engednek a levegőbe üvegház hatást fokozó gázokat. A 

szélturbinában a szél egy hatalmas rotort forgat, és ez a rotor forgatja meg a generátort. Így a szélenergia alakul át 

elektromos árammá. A vízerőművek esetében a víz folyásának ereje forgatja a generátort. Itt a víz energiája alakul át 

elektromos árammá. 

Fék generátor – A hibrid autókban (azokban az autókban, amelyek robbanómotorral és elektromos motorral egyaránt 

működhetnek) található egy, a kerekekhez kapcsolt generátor. Amikor a sofőr lassít, a generátor a mozgási energiát 

elektromos árammá alakítja, amit az akkumlátorban tárol. Ezt energia visszatáplálásos fékezésnek nevezik. Az így tárolt 

energiát használja később az autó, ha elektromos motorjával akar haladni. 

Változó energia – A forgó tetejű generátor azt mutatja be, hogyan alakul át az egyik energia egy másfajta energiává. A 

tetőnek mozgási energiája van, hiszen forog. Ez a mozgási energia alakul elektromos energiává a vezetékekben, majd a 

LED felkapcsolását követően fényenergiává alakul. 

Zöld világítás – A LED-ek (fény kibocsátó diódák) nagyon hatékonyan alakítják fénnyé az elektromos áramot. 

Működésükhöz jelentősen kevesebb elektromos áramot használnak, mint a hagyományos égők, így környezetbarátabbak. 

Ráadásul élettartamuk több tízezer óra, tehát sokkal gazdaságosabbak, mint a hagyományos égők. 

Villogó fények – Megfigyelheted, hogy a LED gyorsan villogott. Ez azért van, mert a forgó tetejű generátor váltóáramot 

termel (áramot, ami egyszer az egyik, majd a másik irányba folyik). A LED egyfajta dióda, ami csak az egyik irányban 

engedi folyni az áramot. Amikor tehát az áram az egyik irányba folyik, akkor a LED világít, amikor pedig a másik irányba 

folyik, akkor kialszik a fénye. 


